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                   पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत कायपि का मांक २ 

दनांक : २९/४/२०१६     वेळ : सकाळी ११.०० वा. 
-------------------------------------------------------------------------------------
  
 पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेएि ल ची िवशेष सभा शु वार दनांक 
२९/४/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ंअ े ीय कायालयातील “   राजमाता िजजाऊ सभागृह  ” येथे 
आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य/सद या उपि थत होते. 
 
१.  मा.िनलेश शंकरराव पांढरकर – सभापती 
२.  मा. राम संभाजी पा  े
३.  मा. बाबर शारदा काश 
४.   मा. भारती फरांद े
५.   मा. जावेद रमजान शेख 
६.   मा. ितभा भालेराव 
७.    मा. नंदा िवकास ताकवण े
८.    मा. साद शे ी 
९ .   मा. सुजाता टेकवडे 
१०.  मा. कुटे िगरीष (ि वकृत सद य) 
११.  मा. बेबीनंदा राम भ डव े(ि वकृत सद या) 
 

यािशवाय मा. शांत खांडकेकर, े ीय अिधकारी, ी. फा क शेख, कायकारी अिभयंता, थाप य,  
ी. िमल द किपले- कायकारी अिभयंता िव ुत, ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा सिचव 

(सभाशाखा), ी.सुिनल वाघुंडे, उपअिभयंता, थाप य, ी.अिनल शद े , उपअिभयंता, थाप य ी. ब सल 
एच.पी. उपअिभयंता थाप य, ीमती. मोमीन, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, ,  ी. शद े एच.एस. 
उपअिभयंता, जलिन: सारण,  ी.एम.एम. शद े- सहा. आरो यािधकारी,  ी.कु प ही.बी. किन  अिभयंता, 
िव ुत, ी. इनामदार, आरो य िनरी क, ी. वाटाडे एस.पी. आरो य िनरी क  उपि थत होते. 

 
 मा. सभापती यांनी उपि थत स मा. नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभा 
सु  करणेस अनुमती दली. 
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ठराव मांक   : ३                                                         िवषय मांक : १ 
दनांक          : २९/४/२०१६                                          िवभाग :  आरो य-अ े ीय कायालय 

सूचक           :  मा. भारती फरांद े        अनुमोदक : मा. शारदा काश बाबर 
 
संदभ          :  अ े ीय कायालयाचे आरो य िवभागाकडील प  मांक अ ेका/आ२/कािव/२१६ /२०१६    
          दनांक  २५/४/२०१६ रोजीचा  व छ भारत िमशन ( नागरी ) व व छ महारा  िमशन     
          (नागरी) अंतगत भाग हगणदारी मु  जािहर करणे बाबतचा ताव. 
 
          क  शासनाने दनांक 2 ऑ ट बर 2014 ते 2 ऑ ट बर 2019 या पाच वष कालावधीसाठी हणजेच 
महा मा गांध चे 150 ा जयंतीपयत व छ भारत िमशन (नागरी) राबिवणेची घोषणा केली आहे. याच 
धत वर रा य शासनाने व छ महारा  िमशन (नागरी) राबिवणेचा िनणय घेतला आहे. या अंतगत राबिवणेत 
येत असले या व छते या िविवध उप मांची अंमलबजावणी करणेची जबाबदारी संबंिधत थािनक वरा य 
सं थांची हणजेच महानगरपािलकांची आहे. यानुसार शासनाचे वेळोवेळी ा  होणा-या सुचना व छतेचे 
िविवध उप म राबिवणेत येत आहेत. याम ये नाग रकांचे सहकायाने सावजिनक व छता, घनकचरा 

व थापन व शहर हगणदारीमु  करणे याचा समावेश आहे.  
 
 मा. संयु  सिचव तथा िमशन िनदेशक (एस.बी.एम.) शहरी िवकास मं ालय, भारत सरकार 
यांचेकडील अधशासक य प  . डी.ओ. . Z-11021/04/2016-SBM-II Dt. 2/3/2016 व 16/3/2016 
तसेच MD-SBM/AA/22/2016 Dt. 17/3/2016 नुसार  शहर / वॉड हगणदारीमु  जािहर करणे व 
यासाठी अनुसरावयाची कायप ती याबाबत कळिवली आहे.  

 
ा या - A city / ward is notified as ODF  city / ward if , at any point of the day, not a 

single person is found defecating in the open. (हगणदारीमु  शहर/वॉड जािहर करताना शहरात/ 
वॉडात दवसात कधीही एकही  उघ ावर शौच करताना आढळणार नाही. ) 
 
यासाठी खालील बाब ची पुतता होणे आव यक आहे. 
 

1.       1. सव कुटंुबांना शौचालय बांधणेसाठी जागा उपल ध असली पािहजे कवा यांनी शौचालय बांधलेले    
 असावे. 

2. कुटंुबांकडे शौचालय बांधणेसाठी जागा उपल ध नाही यांचेसाठी 500 मीटर अंतरापयत सामुदाियक 
शौचालयाची व था उपल ध असली पािहजे. 

     3. सव बाजारपेठा / वसाियक ठकाणांसाठी 1 क.मी. पयतचे अंतरात   सावजिनक    
 शौचालयाची सुिवधा उपल ध असली पािहजे. 

4.  शहरात उघ ावर शौच करणा-यांिव  दंडा मक कारवाई कर याची तरतुद असली पािहजे.  
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          या बाब ची पुतता होत असलेबाबत संबंिधत भाग/वॉडमिधल शाळा/ महािव ालयाकडून 
यांचे शाळा/महािव ालयात िश ण घेत असले या सव िव ा यासाठी शाळेत/ महािव ालयात तसेच 
यांचे घरी व छतागृहाची सुिवधा उपल ध असून ते िनयिमतपणे याचा वापर करतात व ते उघ ावर 

शौचास जात नसलेबाबत वयंघोषणाप  ( Self declaration form )  भ न घेणे तसेच वॉडातील 
Self Help Groups ( बचतगट ) यांचेकडून यांचे बचत गटातील सद य, यांचे कुटंुबीय तसेच 
प रसरातील नाग रक यांचेसाठी यांचे घरी व छतागृहाची सुिवधा उपल ध आहे. तसेच यांचे घरी 
वैय क शौचालयाची सुिवधा उपल ध नाही यांचेसाठी सामुदाियक व छतागृहाची सुिवधा उपल ध 
असून ते िनयिमतपणे याचा वापर करतात. यांचे पाहणीत या भागातील कोणीही नाग रक 
उघ ावर शौचास जात अस याचे आढळून येत नसलेबाबत वयंघोषणाप  ( Self declaration form 
)  भ न घेणे.  
 
            उपरो  माणे वयंघोषणाप  ( Self declaration form ) ा  झालेनंतर तसा ठराव 
संबंिधत शहर शासनाने संमत करावा. याबाबत नाग रकां या हरकती / feedback 15 दवसात 
मागवा ात व कालावधीत यो य हरकती ा  झा या नसतील तर अंितम ठराव संमत क न तो रा य 
शासनास सादर करावा. यानुसार ट या- ट याने भाग / वॉड व संपुण शहर दनांक 2 ऑ ट बर 
2017 पयत हगणदारीमु  करणेचे उ ी  आहे. पिह या ट यात 30 एि ल 2016 पयत येक े ीय 
कायालयाकडील २-२ िनवडणूक भाग हगणदारीमु  जािहर करणेत येणार आहेत. यानुसार अ- े ीय 
कायालयाकडील भाग . 15 (द वाडी) व भाग . 17 (संतततुकाराम उ ान)  पिह या ट यात 
हगणदारीमु  जािहर करणे तािवत करणेत येत आहे. यासाठी खालील माणे कायवाही करणेत 
आलेली आहे. 
 
1. भाग . 15 (द वाडी) मिधल 3 व भाग . 17  (संतततुकाराम उ ान)  मिधल 11 

शाळा/ महािव ालयांचे ितिनध ची े ीय कायालय तरावर बैठक घेवून यांना सदरचे 
उप मातील यांचा आव यक असलेला सहभाग याबाबत मािहती देवून यांचेकडून 
वयंघोषणाप  ( Self declaration form ) ा  क न घेणेत आले. 

2.  भाग . 15 (द वाडी)  व भाग . 17 (संतततुकाराम उ ान)  मिधल मिहला 
बचतगटांशी संपक   साधून यांना सदरचे उप मातील यांचा आव यक असलेला सहभाग 
याबाबत मािहती देवून यांना वयघंोषणाप  ( Self declaration form ) देणेची िवनंती 
केली. यानुसार भाग . 15 (द वाडी) मिधल  १९ व भाग . 17 (संतततुकाराम उ ान)  
मिधल 13 मिहला बचत गटांकडून वयंघोषणाप   (Self declaration form ) ा  झाली 
आहेत. 
 

  वरील माणे शाळा/ महािव ालये व Self Help Groups ( बचतगट ) यांचे वयंघोषणाप  ( Self 
declaration form ) नुसार तसेच या भागात म.न.पा. माफत करणेत आले या पाहणीम ये नाग रक 
उघ ावर शौच करीत अस याचे आढळून येत नाहीत. याच माणे सदर वॉडात नाग रकांकडे 
व छतागृहाची सुिवधा उपल ध आहे.  या नाग रकांकडे वैय क शौचालयाची सुिवधा उपल ध नाही 
यांचेसाठी 500 मी. पयतचे अंतराम ये सामुदाियक शौचालयाची सुिवधा उपल ध आहे. बाजारपेठांचे 

भागात 1 क.मी. अंतराम ये सावजिनक शौचालयाची सुिवधा उपल ध आहे.  
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  उपरो  माणे भाग . 15 (द वाडी) व 17 (संतततुकाराम उ ान)  या  भागांम ये    नाग रक 
उघ ावर शौचास जात अस याचे दसून येत नाही. या तव भाग . 15 (द वाडी)  व भाग .  17 
(संतततुकाराम उ ान)   भाग हगणदारीमु  जािहर करणेसाठी मा. भाग सिमतीची मा यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केल.े 
              

    सही/-  
           (िनलेश शंकरराव पांढरकर) 
                                            सभापती 
                                       अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/कािव/   /२०१६ 
दनांक : २९/०४/२०१६       

                                                       सही/-   
                                  शासन अिधकारी तथा 
                                     सिचव (सभाशाखा) 

                        अ भाग सिमती 
 

 

 

 


